РУДАРСКИ БАСЕН „КОЛУБАРА“ д.о.о.
ЛАЗАРЕВАЦ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Усвојен Извештај о пословању РБ „Колубара“ за прву половину ове године

Лазаревац, 20.09.2013.- Укупан финансијски резултат пословања Рударског басена
„Колубара“ за период од 1. јануара до 30. јуна ове године позитиван је, а остварена
добит износи око 1,5 милијарди динара, наведено је у Извештају о пословању
усвојеном данас на 56. Седници Скупштине овог привредног друштва.Након
корекције укупног финансијског резултата пореским расходом и одложеним пореским
приходом, нето укупан финансијски резултат за поменути период износи око 1,3
милијарди динара. Остварење за првих шест месеци 2013. знатно је боље него у
истом периоду прошле године. Укупни приходи износе око 21,9 милијарди динара,
што је за око 9,7 одсто више од плана, док прокњижени расходи износе око 20,4
милијарде, што је за 8,8 одсто мање него што је било предвиђено.
У Извештају је наведено и да је на Површинским коповима, закључно са 30. јуном,
ове године укупно произведено више од 14 милиона тона угља, што је за око 4,2
одсто више од плана. Од тога, око 6,5 тона произведено је на „Тамнава-Западном
пољу“, скоро 18 одсто више него што је предвиђено за овај перид. Добри производни
резултати забележени су и на Пољу „Д“, на коме је план премашен за око 24 одсто.
На седници Супштине, поред Извештаја, усвојене су и Одлука о додели парцела на
локацији „Расадник“ ранијим сопственицима експроприсаних непокретности из
Зеока, као и Одлука о исплати накнаде за нестандардне наџемне објекте на старом
гробљу у Барошевцу
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